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HM-06 2/1  
MIXER ÉS BOTMIXER 

 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

 
 

Tisztelt Vásárlónk! 
 

  Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás 
pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb 
fejlesztések eredménye, és egyike a gyártó jó minőségű, ergonómikus forma-
tervezésű, a biztonsági követelményeknek megfelelő termékeinek.  
  A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a bizton-
ságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyel-
mesen olvassa el a használati útmutatót! 

 

A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai 

Hálózati feszültség (töltő): 230 V ~ 50 Hz 

Érintésvédelmi osztály: II. 

Teljesítmény: 300 W 

Zajszint: 90 dB 

    RoHS 
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések 

Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és 
őrizze meg az esetleges később felmerülő kérdések miatt! Tartsa be az útmutató utasításait, hogy 
elkerülje az esetleges áramütés, tűz és sérülések veszélyét! 

Biztonsági előírások 
1. Ne használja a készüléket szabad ég alatt, és mindig száraz munkaasztalra helyezze! 
2. Rendszeresen ellenőrizze a készülék áramvezetékét és dugaszát. Ha ezeken sérülést fedez 

fel, forduljon szakszervizhez, és ne használja a készüléket mindaddig, míg a hibát a 
szakszerviz el nem hárította! 

3. Fokozott figyelemmel kezelje a készülék áramvezetékét! Ne mozgassa a készüléket a 
kábelnél fogva! Ne feszítse a kábelt az asztal éles sarkaira! Ne tegyen a kábelre semmi 
olyat, amitől megnyomódhat! 

4. Soha ne mártsa a készülék törzsét folyadékba! 
5. A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól és gyúlékony anyagoktól! 
6. Tisztítás és karbantartás esetén a készüléket áramtalanítani kell, és meg kell várni, hogy 

kihüljön! 
7. Ha a készülék nem működik vagy megsérült, ne használja mindaddig, míg szakszervizben 

meg nem vizsgáltatja! 
8. A tartozékok cseréje és a készülékek tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék 

kapcsolója 0 állásban van-e, és húzza is ki az áramból a készülék vezetékét! 
9. Ne használjon a készülékkel olyan tartozékokat, amelyek nem a készülék gyártójától 

származnak, és nem ehhez a készülékhez készültek! 
10. A HM-06 háztartási célokra készült, nincs felkészítve folyamatos, üzleti használatra, ezért 

csak rövid ideig üzemeltethető (a maximális üzemeltetési időket lásd később). 
11. Mivel a készülék közvetlenül érintkezik az élelmiszerekkel, nagyon fontos, hogy tiszta 

legyen. 
12. Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék tartozékait jól a helyükre illesztette-

e! 
13. A forgó alkatrészek sérülést okozhatnak, ezért fokozott figyelemmel kezelje a készüléket! 
14. Forró folyadék keverésekor fokozottan ügyeljen az esetlegesen kispriccelő folyadékra, ami 

égési sérülést okozhat. 
15. Ez a készülék kis adag élelmiszerek előkészítésére készült! 
16. Ne próbálkozzon egyszerre több tartozék használatával! Különösen ügyeljen a botmixer 

tartozék használatakor, mert annak kése igen éles, és sérülést okozhat! 
17. A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő 

rendszert használni. 
18. A készülék használatát gyermekeinek vagy korlátozottan cselekvőképes személyeknek csak 

állandó felügyelet mellett engedje meg! Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a 
készülékkel! 

 
 
Fontos figyelmeztetés 
 
A HM-06 háztartási célokra készült, nincs felkészítve folyamatos, üzleti használatra, ezért csak 
rövid ideig üzemeltethető. A mixert folyamatosan legfeljebb 5 percig szabad üzemeltetni, 
tésztagyúróként és botmixerként pedig legfeljebb 1 percig. A munkát a készülék néhány perces 
hűtése után folytathatjuk. 
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A készülék felépítése 

A Kapcsoló és sebességszabályzó 

B Keverőszárak (habverő és dagasztó) 

C Botmixer 

D Kioldó gomb 

 
A habverő és a tésztagyúró használata 

- Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló 0 állásban van-e, és hogy áramtalanította-e a 
készüléket! 

- Dugja a keverőszárakat a készülék nyílásába, és szükség esetén forgassa őket mindaddig, 
míg nem hallja, hogy a helyükre pattantak! (Lásd a 2. ábrát!) 

- A habverőket tetszőlegesen helyezheti a két nyílásba, míg a tésztagyúró szárak helye 
szigorúan meghatározott: a körgyűrűs szárnak a nagy körrel jelölt nyílásba kell kerülnie. 

- A keverőszárak eltávolításához a D kioldó gombot kell megnyomnia. 
 

 
 
A keverés sebességének beállítása 

A sebességszabályozó 1-es állásakor a mixer akkor működik, ha folyamatosan nyomva tartjuk a 
markolaton levő kapcsolót. Erre a funkcióra akkor van szükség, ha pulzálva, ki-be kapcsolgatva 
szeretnénk üzemeltetni a készüléket. A sebességfokozatokat a következők szerint javasoljuk 
használni: 
 

2. Szárazabb anyagok keverésekor (vaj, burgonya, liszt…) 
3. Folyadékok, mártások keverésekor 
4. Tésztafélék (kalácsok) keverésekor 
5. Krémek keverésekor 
6. Habveréshez 
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A botmixer használata 
A készülék talpán levő takarólapot húzza félre úgy, hogy a mixer 
tengelyéhez vezető lyuk szabadon legyen! A botmixert illessze a 
mixer tengelyére, majd az óramutató járásával megegyező irányba 
akadásig csavarja el! Ezzel a kézi mixerünket botmixerré alakítottuk, 
melyet például folyékony ételek turmixolására (például krémlevesek 
pépesítésére) használhatunk! 

A készüléket botmixerként használva vegyük ki belőle a 
keverőszárakat! A készüléket vagy botmixerként, vagy kézi 
mixerként használhatjuk. 

A botmixer használatakor ügyeljünk arra, hogy az élelmiszer elég 
apróra legyen aprítva, és szükség esetén öntsünk hozzá folyadékot 
is, mielőtt a botmixert működtetni kezdenénk.  

A mixert habverő üzemmódban 5 percig működtethetjük 
folyamatosan, tésztagyúró és botmixer üzemmódban pedig  
csak 1 percig. 5 perces hűtés után a készülék ismét használható. 

 
 

 
 

A mixer tisztítása 
Tisztítás előtt mindig áramtalanítani kell a készüléket! A készülék törzsét, melyben a motor is van, nem 
szabad folyó vízben mosogatni, vagy vízbe mártani! A motorházat csak enyhén nedves szivaccsal és 
száraz kendővel törölgessük át! 
A keverőszárakat és a botmixer-tartozékot hagyományosan mosogathatjuk el. 

 

Az elektromos berendezések a környezetre veszélyes alkatrészeket tartalmaz-
hatnak, ezért ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt! Az elhasznált 
elektromos berendezéseket a vásárlás helyén is leadhatja, ahonnan olyan 
cégekhez kerül, melyek ezeket szakszerűen szétbontják és újrahasznosítják, vagy 
megsemmisítik. 

 


